ချက်ချင််း ထုတပ် ြန်ချက်
ဖေဖေောော်၀ါရီလ ၁၈ ရကော်၊ ဖ

ောကကောဖ ေ့ ၂၀၂၂

ပြည်သကျန်
ပြြုပြင်ချက်
ူ့ ်းမာရရ်းဌာနမှ ရြ် ရာရေသန္တရ အမိန်မျာ်း
ူ့
ကယော်လော်ဟွ ်းော် ခရို င ော် ပြညော်
ဆိုငရ
ော် ော

ောမော ပော် ြညော်

ကွောရ တ
ော် ငော််း

်းီ

ကျ
ေ့ ်းော် မောဖရ်းဌော (CCPHD)

မျော်းနငော်ေ့

ငယော်တ ်းော် -၁၂ တ ်းော် ြညော

ထော်း
ော် ေ့
ထ ်းော် ချျုြော်မှုပြျုပခငော််း ကျ ်းော် မောဖရ်းဖေ

ဖေဖေောော်၀ါရီ ၂၁ ရကော်မစတငော်၍ အ
မစော်ရီဂ ော် ပြညော်

ကော်၀ငော်မညော်ပေစော်ြါ

ထ ်းော် ချျုြော်မှုပြျုပခငော််း ဖေ

နတရအမ မျော်းအော်း
ော် ေ့
ေယော်ရော်းပခငော််းကို

ညော်။

ော ဖေ

ညော်ေ့ ဖကျောငော််း

ညော် ပြညော်

နတရအမ မျော်းန
ော် ေ့
ငော်ယ
ေ့ ဥော်လျှင ော်

မျော်းထကော်ြငော် မျော်းစွောဖလျောေ့ ညော််းခဲေ့ပြီ်းပေစော်ကော ဖေ
တို်းတကော်မရ
ှု လော

မျော်း

ော်းမျော်း

ညော်ကို ဖတွွေ့ ပမငော်ရြါ

ညော်

်းီ

ထော်း
ော် ေ့

ညော်။

ကျ
ေ့ ်းော် မောဖရ်းဌော မ ၂၀၂၁ ခိုနစော် စကော်တငော်ဘောလတွင ော်
ော

ောဖပြောငော််းလဲခဲေ့ပြီ ပေစော်ြါ

ခရို ငအ
ော် တွင်းော် ကိုဗစော်-၁၉ ဖရောဂါပြ ြွ
ော် ေ့ ော်းမှု အတိုင်းော် အတောအဖရအတွကော်

ကို

ော ကိုဗစော်-၁၉

ငော်ကကော်းမှု ယော်ြယော်အတွင်းော် က်းစကော်ဖရောဂါ

နတရအမ မျော်းက
ော် ေ့
ို ဆကော်လကော်၍လိုကော် ောရမညော်ပေစော်

ကမ္ောက
ေ့ ြော်ဖရောဂါအဖပခအဖ မျော်း

ကောလ

်းဖ

ကျ
ဲ ြ
ို ော်ချျုြော်ဖရ်း စညော််းမျဥော််းစညော််းကမော််းမျော်းအရ
ေ့ ်းော် မောဖရ်း ကိုဓဥြဖေနငော်ေ့ တညော်ဆအ

ငယော်တ ်းော် -၁၂တ ်းော် အတွင်းော် ဖရောဂါက်းစကော်မှုဖတွွေ့ ရရ

ထိုတော်ပြ ခ
ော် ဲဖ
ေ့

ညော် ခရို ငအ
ော် တွင်းော် ကျ ရ
ော် ဖ ဖ

ညော် လွ ခ
ော် ဲေ့

ညော်။ ကယော်လော်ဟွ ်းော်
ညော်ေ့ ရကော်

တတြါတော်

နတရကျ ်းော် မောဖရ်းစ စော် တငော်ပြချကော်တင
ွ ော် ထ ်းော် ချျုြော်နင
ို စ
ော် ွမ်းော်

ညော်။ မစော်ရီဂ ပော် ြညော် ယော်

ညော် ယခိုအခါတွင ော် ဖရောဂါလှုငော််း-အလွ ော်

ို၀ငော်
ော် ညော်ထဖထောငော်ဖရ်းကောလ၊ ဆိုလို
ေ့ ဖရောကော်လောပြီ်း ပြ လ

ညော်မော ဖရောဂါပေစော်ြွော်းမှုနငော်ေ့ ဖဆ်းရို တကော်

မှုမျော်း ဖလျောေ့ ညော််းလောပခငော််းပေစော်ကော ကောကွယော်ဖဆ်း၊ ဖရောဂါစစော်ဖဆ်းမှုနငော်ေ့ ဖရောဂါကို
ညော် ကယော်လော်ဟွ ်းော် ခရို ငအ
ော် တွင်းော် တို်းြွော်းလောပခငော််းပေစော်ြါ

ညော်။

မှုအခွငအ
ော်ေ့ လမော််း

“ကျွ ဖ
ော် တောော်တို ရြော်
ေ့ ရွောအတွင်းော် မော ကိုဗစော်-၁၉ ဖတွွေ့ ရနှု ်းော် ဖတွဟော ဖလျောက
ေ့ ျလောတော ဖတွွေ့ဖ ရြါတယော်၊
ပြီ်းဖတောေ့ ပမျုွေ့ ယော်လထိုအလက
ို ော် ဖရောဂါပြ ြွ
ော် ေ့ ော်းနင
ို မ
ော် ယော်ေ့ အနတရောယော်လကခဏောဟောလညော််း ညော််းြါ်းလောတယော်” ဟို
ကယော်လော်ဟွ ်းော် ခရို င ော် ကျ ်းော် မောဖရ်းအရောရ အဲရစော် ြကော်ဆယော်လော် မ ဖပြောကကော်းထော်းြါ

ညော်။ “ဆကော်လကော်ပြီ်း

ကျွ ဖ
ော် တောော်တို ပမ
ို ေ့ ကျ
်းော် မောဖရ်း ဲ ေ့ဖရောဂါအနတရောယော်အတွကော် ခနင
ို ရ
ော် ညော်ရဖရ်း
ေ့ ျုွေ့ဖ လထိုဟောလညော််း မမတရဲ
ေ့
အတွကော် အဖကောငော််းဆ်းို ဆို်းပေတော်နင
ို ေ
ော် ို လ
ဲေ့ ရောဖတွ ဲ ေ့အ
ေ့ ိုအြော်တအ
ပမျုွေ့ ရွ ော၀ ်းော် ကျငော်မော ကိုဗစော်-၁၉ ဆကော်လကော် တညော်ရဖ

ြညောဖတွရကကြါတယော်။ ကျွ ဖ
ော် တောော်တို ေ့

ဖရွ ွေ့ ဖကျ်းဇ်းပြျုပြီ်း လွ ခ
ော် ဲတ
ေ့ ဲေ့ နစော် နစော်တောကောလ

အတွင်းော် မော ကကျုဖတွွေ့ ခဲေ့ရတဲေ့ အဖတွွေ့အကကျုဖတွကို အဖပခခပြီ်းဖတောေ့ မမတိုရဲေ့ အ
ေ့ မော်၊ အလိုြော် ဲ ေ့ရြော်ရွောအတွင်းော် မော
ဖရောဂါအနတရောယော်အတွကော် ဆို်းပေတော်ချကော်ချတဲအ
ေ့ ခါဖတွမော စဥော််းစော်းဖစလြ
ို ါတယော်။"
ကယော်လော်ဟွ ်းော် ခရို င ော် ပမျုွေ့ဖ လထို

ညော် အ ောဂါတော်တွင ော် အဖဆောကော်အဦ်းအတွင်းော် မျကော်နောေို်းအကော၀တော်ဆငော်မှု

ပြျုပခငော််း မပြျုပခငော််းတို ဆ
ေ့ ်းို ပေတော်ရောတွင ော် မမနငော်ေ့ မ

ော်းစို၀ငော်မျော်းအတွကော် အနတရောယော်ပေစော်ဖစနင
ို မ
ော် ညော်ေ့ အချကော်မျော်း

နငော်ေ့ ကောကွယော်ဖဆ်းထ်းို ထော်းမှုမတော်တမော််းတအော်း
ို ေ့
ထညော်ေ့
မျော်း

င
ွ ်းော် စဥော််းစော်းဖစလိုြါ

ိုမဟို
ို ော်ခနဓောခိုခအော်း ထခိုကော်ြျကော်စ်းီ မှုရဖ
ေ့ တော် ကယ

ပေစော်ဖြေါ်လောမညော်ေ့ ဆို်းကျျု်း

ညော်။ ောတောရညော်ဖရောဂါရ

တို ေ့ ညော် ကိုဗစော်-၁၉ ဖရောဂါ က်းစကော်မှုဖကကောငော်ေ့

ကော်ဖရောကော်မှုအနတရောယော် ြိုမကို ကီ်းမော်း

ညော်ပေစော်ဖ

ောဖကကောငော်ေ့ အဖဆောကော်အဦ်း

အတွင်းော် မျကော်နောေို်းအကော၀တော်ဆငော်ပခငော််းမတစော်ဆငော်ေ့ ကောကွယော်မှုယရ ော် လအ
ို ြော်မှုအရဆို်း
အနတရောယော်ပေစော်ဖစမညော်ေ့ အချကော်မျော်းတွင ော် အ
မတော်တမော််းတို ြါ၀ငော်
ြါ
ေ့

ပြျုပြငော်မွမ်းော် မထော်း
ပေစော်ြါ

ညော်။

ကော်အရွ ယ၊ော် ကျ ်းော် မောဖရ်းအဖပခအဖ နငော်ေ့ ကောကွယော်ဖဆ်းထ်းို

ညော်။

ညော်ေ့ ညွှ ကော် ကော်းချကော်မျော်းကို အမျော်းပြညော်

နငော်ေ့ ဖကျောငော််းမျော်းအတွကော် ဖေောော်ပြထော်းမညော်

ညော်။

•

General Population COVID-19 Quarantine and Isolation Guidance

•

K-12 School COVID-19 Isolation Requirements

ဤ ဖေ

မျော်းပေစော်ကက

နတရအမ မျော်း
ော် ေ့
ဖပြောငော််းလဲပခငော််း

နငော်ေ့ ယဥော်တွဲ၍ ပြျုပြငော်ဖကကညောပခငော််းပေစော်ြါ

ညော် ကမ္ောက
ော် ောလ အဖပခအဖ မျော်း
ေ့ ြော်ဖရောဂါ၏ က်းစကော်မှု-အလွ က
ညော်။

မစော်ရီဂ ပော် ြညော် ယော် ပြညော်

ကျ
ေ့ ်းော် မောဖရ်းနငော်ေ့ လ

ော်းအရငော််းအပမစော်ဌော (MDHHS)

ကိုဗစော်-၁၉ ဖရောဂါစကော်၀ ်းော် အော်း ော်းလညော်မရ
ှု ဖစရ ော် အဆငော်ေ့

ို်းဆငော်ေ့

ညော် အ ောဂါတော်တွင ော်

တော်မတော်ထတ
ို ော်ဖေောော်ထော်းြါ

ညော်။ ၎ငော််း

အဆငော်မ
ေ့ ျော်းမော •

တပြန်
ု ူ့ ပခင််းအဆင်ူ့ - ပမျုွေ့ ယော်နငော်ေ့ ပြညော် ယော် ပြညော်

ကျ
ေ့ ်းော် မောဖရ်း

ညော် ဖရောဂါက်းစကော်ပြ ြွ
ော် ေ့ ော်းမှုအဖြေါ်

လျငော်ပမ တ
ော် ပြ
ို ေ့ မ
ော် ှုပြငော်ဆငော်ချကော်အော်း အဖကောငော်အထညော်ဖေောော်ထော်းြါ

ညော်။ အမျော်းပြညော်

မျော်းအော်း

မျကော်နောေို်းအကော တြော်ဆငော်မှု၊ ဖရောဂါစစော်ဖဆ်းမှုနငော်ေ့ လမျော်းအကကော်း အကွောအဖ၀်းထော်း ပခော်း ော်းမှုတို ေ့
ဖဆောငော်ရွကပော် ခငော််းပမငော်မ
ော် ှု ပြျုလိုြော်နင
ို ြ
ော် ါ
ေ့ ော်းဖစရ ော် လမော််းညွှ မ
•

ညော်။

ပြန်လည်ထရထာင်ပခင််းအဆင်ူ့ -က်းစကော်မ-ှု အလွ က
ော် ောလ။ ချကော်ချငော််း ပြ လ
ော် ညော်ပြ ြွ
ော် ေ့ ော်းမှု ပေစော်ဖြေါ်
နင
ို ပော် ခငော််း မရဖကကောငော််း ခ မ
ော် ေ့ ်းော် ထော်း

ညော်။ ပမျုွေ့ ယော်နငော်ေ့ ပြညော် ယော် ပြညော်

ကျ
ေ့ ်းော် မောဖရ်း

ညော် အ ောဂါတော်

ကောလတွင ော် ဖရောဂါပြ ြွ
ော် ေ့ ော်းမှု အလော်းအလောပေစော်ဖြေါ် နင
ို မ
ော် ညော်အ
ေ့ ဖပခအဖ မျော်းအော်း ဖစောငော်ကေ့ ကညော်ေ့
မတော်
•

ော်းြါမညော်။

အသင်ပူ့ ြင်ဆင်ပခင််းအဆင်ူ့ - ဖရောဂါက်းစကော်ပြ ြွ
ော် ေ့ ော်းပခငော််းမျော်းပေစော်ဖြေါ်လောမညော်ကို ဖမျှောော်လငော်ထ
ေ့ ော်းပြီ်း
ပေစော်ြါ

ညော်၊ ဖရောဂါအဖပခအဖ ပြငော််းထ မ
ော် ှုနငော်ေ့ ဖဆ်းရို ကတ
ို ငော်ဆမ
ေ့ ှုြမောဏမျော်းအဖြေါ် ပြငော််းထ ော် ညော်ေ့

ကော်ဖရောကော်မမ
ှု ျော်းလညော််း ြါ၀ငော် ညော်။ ပေစော်ဖြေါ်လောနင
ို ော် ညော်ေ့ အနတရောယော်အလော်းအလောမျော်း ရငော််းလငော််း
ရ အ
ော် တွကော် အမျော်းပြညော်

ထ ပြ ကော် ကော်းမှုလိုြော်ဖဆောငော်ချကော်မျော်း တို်းပမငော်လ
ေ့ ောမညော်ပေစော်

ညော်။

ကယ်လဟ
် န််းခရိုင် ပြည်သကျန်
ူ့ ်းမာရရ်းဌာနသည် မစ်ရှှီဂန်ပြည်သမျာ်းအတက် က်းစက်မှုရလျာြ
ူ့ ်းရရ်း
အတက် အထြ်ထြ် ကာကယ်မှု ဗျျူဟာမျာ်းအသ်းု ပြြုကကရန် ဆက်လက်၍ ညွှန်ကကာ်းမည် ပြစ်ြ သည်။
• ကိုဗစော်-၁၉ ကောကွယော်ဖဆ်းထ်းို ြါ။ မစော်ရီဂ ပော် ြညော်
ပြီ်းဖပမောကော်မှု ပြညော်စ
ေ့ ိုဖအောငော်လိုြော်ဖဆောငော် ငော်ြ
ေ့ ါ

မျော်း

ညော် ၎ငော််းတ၏
ို ေ့ ကိုဗစော်-၁၉ ကောကွယော်ဖဆ်းထ်းို ပခငော််း

ညော်။ ကောကွယော်ဖဆ်းအဖကကောငော််း ဆကော်လကော်

ရလို

ညော်

မျော်းကို Michigan.gov/COVIDVaccine တွင၀
ော် ငော်ဖရောကော်ကကညော်ရ
ေ့ ှု ပြီ်း မမ၏ ကောကွယော်ဖဆ်းထ်းို ပြီ်းစီ်းမှုအော်း
ဖလေ့လောနင
ို ြ
ော် ါ

ညော်။

• ကိုဗစော်-၁၉ ဖရောဂါစစော်ဖဆ်း၍ က်းစကော်ထော်းလျှင ော် က်းစကော်ခလ ောမျော်း
ဖဆွ်းဖနွ်းဖပြောဆို

ငြ
ေ့ော် ါ

ညော်၊ ထမ
ို တစော်ဆငော်ေ့ ဖ

ညော် မမတ၏
ို ေ့ ဆရော၀ မ
ော် ျော်းနငော်ေ့

်းွ တွင်းော် ြဋြစစညော််းလိုအြော်မှုရပခငော််း

ပြ လ
ော် ညော် လ ထ
ော် ပခငော််းအတွကော် အကအညီပေစော်ဖစမညော်ေ့ ဗင
ို ်းော် ရြော်စော်ြ်းို

ိုမဟို
ေ့ တော် ဖရောဂါကို

တော်ပခငော််းကိုထ်းို မျော်း ပြျုလိုြော်နင
ို ရ
ော် ော်

မှု

လိုအြော်ချကော်မျော်းအတွကော် ကက
ို ော်ညီမှုရမရ

ရနင
ို မ
ော် ညော်ပေစော်

ညော်။ Learn more about COVID-19

Therapeutics.
•

်းီ ပခော်းခွဲဖ ပခငော််းနငော်ေ့ ကွောရ တ
ော် ငော််း၀ငော်ပခငော််း။ မမဖ မဖကောငော််းပေစော်ဖ ချ ော်

ထဖတွွေ့ မှု လတော်တဖလောပေစော်ဖြေါ်ထော်းလျှင ော် အပခော်း
ထြော်မ၍မပြ ြွ
ော် ေ့ ော်းဖစရ ော် အဖရ်းကကီ်းဖ

မျော်းနင ေ့ော် ဖ၀်းရောတွင ော်

ောကောကွယော်ဖရ်း ညော််းလမော််းပေစော်ြါ

ိုမဟို
ေ့ တော် ကိုဗစော်-၁၉ ဖရောဂါ
်းီ ပခော်းဖ ပခငော််း

ညော် ဗိုင်းော် ရြော်စော်

ညော်။ Learn more about what

happens when you have or are exposed to COVID-19.
• ဖရောဂါထဖတွွေ့ မှုရထော်းလျှင ော်

ိုမဟို
ေ့ တော် ဖရောဂါလကခဏောမျော်း ဖတွွေ့ ပမငော်ရလျှင ော် စစော်ဖဆ်းမှု ပြျုလိုြော်ြါ။

ကိုဗစော်-၁၉ ဖရောဂါလကခဏော

ိုမဟို
ေ့ တော် အမတော်အ

ော်းမျော်း ရဖ လျှင ော် ကောကွယော်ဖဆ်းထ်းို ထော်း

ယခငော်က ဖရောဂါက်းစကော်ခပဲေ့ ြီ်း

ညော်ပေစော်ဖစ ထြော်မစစော်ဖဆ်းပခငော််း ပြျု

ငော်ြ
ေ့ ါ

ညော်ပေစော်ဖစ

ညော်။ ဖရောဂါလကခဏောဖြေါ် ပခငော််း

ိုမဟို
ွေ့ ော်းမှု ပေစော်နင
ို ဖ
ော် ပခရြါက စစော်ဖဆ်းထော်းလျှင ော် စစော်ဖဆ်းမှုအဖပေမထွကော်ခငော်ကောလ
ေ့ တော် ဗိုင်းော် ရြော်စော်ထဖတွထ
အတွင်းော် အပခော်း

မျော်းနငော်ေ့ အဖ၀်းတွငဖ
ော်

ငော်ြ
ေ့ ါ

ညော်။ မျကော်နောေို်းအကော၀တော်ဆငော်မှု မလိုအြော်ဖ

ောစိုဖ၀်းမှု

မျော်း တကော်ဖရောကော်ပခငော််းမပြျုခငော် စစော်ဖဆ်းပခငော််းပေငော်လ
ေ့ ညော််း ကောကွယော်မှုအလွှောထြော်ဖဆောငော််း လိုြော်ဖဆောငော်ရော
ဖရောကော်ြါ
ရောဖေွနင
ို ြ
ော် ါ

ညော်။ ဖရောဂါစစော်ဖဆ်းမှု ဖဆ်းခ ်းော် မျော်းကို Michigan.gov/CoronavirusTest တွင၀
ော် ငော်ဖရောကော်
ညော်။

• မမကိုယော်တိုငန
ော် ငော်ေ့ အပခော်း

မျော်းအဖြေါ် ကောကွယော်မှုပေစော်ဖစရ ော် ထြော်ဖဆောငော််း ကောကွယဖ
ော် ရ်းအဆငော်မ
ေ့ ျော်း

လိုြော်ဖဆောငော်ြါ။ အထြော်ထြော်ကောကွယော်မှု ဗျျူဟောမျော်းဆိုငရ
ော် ော ညွှ ကော် ကော်းချကော်မျော်းအဖကကောငော််း ထြော်မ
လျှင ော် How to Protect Yourself and Others တွငဖ
ော် လေ့လောနင
ို ြ
ော် ါ

ရလို

ညော်။

• မျကော်နောေို်းအကောတစော်ခို အခမဲေ့ရယြါ။ KN95 မျကော်နောေို်းမျော်းအော်း ကယော်လော်ဟွ ်းော် ခရို င ော် ရြော်ရွောအေွဲွေ့အစညော််း
မျော်းတွင ော် အခမဲေ့ ပေ ဖ၀ဖြ်းဖ
ော် ေ့
ပြီပေစော်ြါ
၀ငော်ဖရောကော်၍ ဖ ရောဖရွ ်းချယော်ရ ရ
ော် ောဖေွြါ။

ညော်။ https://calhouncountymi.gov/covidvaccine တွင ော်

